
SL 

 

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila mnenja, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. 
Celo mnenje je na voljo na www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – uradni govorec T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – tiskovni predstavnik T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 15. maja 2019 

 
 

Po besedah revizorjev bi moral Urad Evropske unije za intelektualno 
lastnino denarni presežek uporabljati produktivno 

Glede na novo mnenje Evropskega računskega sodišča je treba proračunski presežek Urada Evropske unije za 
intelektualno lastnino (EUIPO), ki je leta 2018 znašal skoraj pol milijarde EUR, uporabiti produktivno. Po 
mnenju revizorjev bi moral urad EUIPO preučiti, kako uporabiti svoj denarni presežek, ki trenutno prinaša 
negativne obresti, v podporo raziskavam, inovacijam in rasti v EU. Poleg tega bi za urad moral veljati enak 
proračunski postopek in postopek razrešnice pred Evropskim parlamentom kot za druge organe EU. 

Urad EUIPO, ki ima sedež v Alicanteju, je agencija EU, ki se v celoti financira sama in je odgovorna za upravljanje 
blagovne znamke Unije in registriranega modela Skupnosti. V skladu s svojimi finančnimi pravili mora imeti 
rezervni sklad, v katerem so proračunski presežki, ki lahko krijejo enoletne operativne odhodke. Vendar pa s 
pravili ni določen namen uporabe preostalih zbranih presežkov. 

Do konca leta 2018 je rezervni sklad urada EUIPO znašal 243 milijonov EUR, urad pa je ustvaril tudi 
299 milijonov EUR preostalih zbranih presežkov. 493 milijonov EUR (ali več kot 90 %) rezervnega sklada in 
zbranih presežkov se je hranilo v bankah v denarnih sredstvih, za katere urad EUIPO trenutno plačuje negativne 
obresti. Leta 2018 so ti stroški znašali 1,4 milijona EUR. 

„Presežki urada EUIPO se trenutno ne uporabljajo produktivno niti na ravni urada niti na ravni EU,“ je dejal član 
Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius, pristojen za mnenje. „Urad EUIPO in Evropska komisija bi 
morala preučiti možnost uporabe proračunskih presežkov urada za naložbe v finančne instrumente, s katerimi se 
podpirajo raziskovalne in inovacijske dejavnosti evropskih podjetij”. 

Po mnenju revizorjev bi bilo tako mogoče lažje zaščititi denarna sredstva in ustvariti dodatne prihodke ter 
posledično omogočiti nove pravice intelektualne lastnine. Poleg tega revizorji menijo, da prihodki urada EUIPO 
izhajajo iz izvajanja javnih pooblastil na podlagi prava EU, urad pa bi moral s Komisijo in sozakonodajalcema EU – 
Evropskim parlamentom in Svetom – pripraviti in uporabljati ustreznejši okvir odgovornosti. 
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Pojasnila za urednike 

Od leta 2016 lahko urad EUIPO svoj proračunski presežek prenese v proračun EU, če je pet let zapored znaten. V 
skladu s predlaganimi novimi finančnimi pravili urada je presežek znaten, če v vsakem od teh petih let znaša vsaj 
15 % letnih prihodkov. V zadnjih dveh letih je urad ustvaril letni presežek v višini približno 1 % (leta 2017) in 6 % 
(leta 2018). Na podlagi sedanjega mehanizma ni verjetno, da bo v prihodnjih letih del presežka prenesen v 
proračun EU. 

Sodišče je na stalno visoko raven zbranih presežkov že opozorilo in izrazilo mnenje, da bi za urad moral veljati 
splošen proračunski postopek in postopek razrešnice pred Evropskim parlamentom in ne pred lastnim 
proračunskim odborom – glej mnenji Sodišča št. 5/2014 in 5/2015. Revizorji ugotavljajo, da se ta zadeva ne 
obravnava v uredbi o uradu EUIPO. 

Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet 
– ta mnenja uporabljata pri svojem delu. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 1/2019 o predlagani finančni uredbi proračunskega odbora urada 
EUIPO je na voljo v angleškem jeziku na spletišču Sodišča eca.europa.eu. 
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